
In uitdagende omgevingen zijn PBM nodig die 
robuust genoeg zijn om personeel te beschermen, 
zonder hen in hun werkzaamheden te belemmeren. 
Kimtech™ PFE-Xtra Latex Handschoenen zijn 
ontworpen voor gebruik in omstandigheden met 
een hoog risico op chemische spatten en hebben 
veel grip en flexibiliteit voor naadloze bescherming 
waar en wanneer dat nodig is. De handschoenen 
zijn gemaakt van natuurrubberlatex en hebben een 
getextureerde afwerking voor uitstekende  
vingergevoeligheid in zowel natte als droge  
omstandigheden. Dankzij de gerolde manchetten 
zijn de handschoenen gemakkelijk aan en uit te 
trekken. De Kimtech™ PFE-Xtra™ Latex  
Handschoenen hebben een eiwitgehalte van <50 
µg/g en voldoen aan de veiligheidsstandaarden voor 
virussen, microbiologische gevaren en chemische 

spatten, en zijn geschikt voor regelmatig intensief 
gebruik in uiteenlopende toepassingen. Bovendien 
minimaliseert de poedervrije samenstelling 
besmetting en het uitdrogen van de huid, zodat de 
gebruikers van de cleanroom net zo goed beschermd 
zijn als de toepassingen en apparatuur als waar zij 
mee werken. De handschoenen zijn niet-steriel en 
wegwerpbaar, waardoor ze eenvoudig in gebruik 
zijn.De strenge productontwikkeling en-testen, 
gecombineerd met onze bewezen hoogwaardige 
productieprocessen, zorgen ervoor de  
cleanroom-handschoenen van PFE latex voldoen 
aan een breed scala aan kwaliteitscontroles en  
wettelijke eisen, en de handschoenen worden  
geleverd met alle relevante ondersteunende  
technische informatie.

Kimtech™  
PFE Xtra™ Latex 
Handschoenen

Provides comfort,  
dexterity and  

maximum flexibility

Excellent tactile 
sensitivity

 
Getextureerde palm en 

vingertoppen voor een betere 
grip en vingergevoeligheid  

en meer efficiënte  
werkprocessen



Kimtech™ PFE Xtra™ Latex Handschoenen

Natuurlijke rubberlatex Gerolde manchet

Poedervrij Volledig getextureerde afwerking

Bezoek ons op www.kimtech.eu www.kimtech.eu of voor elke vraag Email ons op kimtech.support@kcc.com

Maattabel

Fysische eigenschappen (streefwaarden)

MAAT CODE LENGTE AANTAL STUKS
10x per doos

S 50501 30cm

50x per doos
= 500

M 50502 30cm

L 50503 30cm

XL 50504 30cm

Productspecificaties
› Getextureerde palm en vingertoppen voor een betere grip  
 en vingergevoeligheid en meer efficiënte werkprocessen
› Gerolde manchetten maken de handschoenen sterker, 
 verminderen het risico op scheuren en verbeteren de   
 duurzaamheid, terwijl ze daardoor ook nog eenvoudiger  
 aan en uit te trekken zijn
› Ze zijn gemaakt van natuurrubberlatex1 en bevatten geen  
 poeder, wat het risico op huidirritatie vermindert
› Geschikt voor een verscheidenheid aan  
 laboratorium-omgevingen en geleverd met alle  
 relevante ondersteunende technische informatie die de  
 conformiteit aan de wettelijke eisen aantonen
› De handschoenen zijn ambidexter, wegwerpbaar en wit  
 van kleur

Conform van regelgeving  
› PPE Cat III volgens Verordening (EU) 2016/425
› EN ISO 374-1:2016 Type C (K) bescherming tegen 
 chemische spetters
› EN 374-4:2014 bescherming tegen aantasting door  
 chemicaliën
› EN ISO 374-5:2016 tegen micro-organismen

Kwaliteitsnormen
› Geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001  
 en ISO 13485 

VIRUSK-LOW CHEMICAL

LATEX

1 Voorzichtig: Dit product bevat natuurlijke rubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken. Het is niet vastgesteld of dit product veilig gebruikt kan worden door of bij 
personen die overgevoelig zijn voor latex. Dit product mag niet gedragen worden door personen die allergisch zijn voor natuurlijke latexproteïne of chemische toevoegingen. 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* biedt alternatieven die vrij zijn van natuurlijke rubberlatex. 2 AQL zoals gedefinieerd door ISO 2859-1 voor monsterneming voor keuring op 
attributen.

Handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of zijn partners. © KCWW. Publicatiecode: 4422.03 NL 09.19

EIGENSCHAP WAARDE TESTMETHODE

- Vrijheid van gaatjes AQ 1.52 EN 374-2:2014 en ASTM D 5151

TREKEIGENSCHAPPEN TREKSTERKTE UITERSTE UITREKKING

- Voor veroudering 28 MPa, nominaal 860% nominaal ASTM D 412, ASTM D 573    
en ASTM D 3578  - Na versnelde veroudering 27 MPa, nominaal 900% nominaal

DIMENSIES GEMETEN PUNT/MM

Nominale dikte (mm)
Middelvinger Palm Manchet ASTM D 3767, ASTM D 6319

en EN 420:2003 + A1:20090,26 0,22 0,17

Palmbreedte (mm) Small
80

Medium
95

Large
111

X-Large
115

ASTM D 3767, ASTM D 6319
en EN 420:2003 + A1:2009


